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              September 2020 
 

 
Om inrapportering av medlemsregister   
 
Den 1 november (några av er har fått dispens till den 1 december) i år ska ni som blir 
medlemsföreningar 2021 lämna in ert medlemsregister till SLS. Registret ska avse förhållandena i 
föreningen den 1 september. Vi har tidigare skickat ut information om vilka uppgifter registret ska 
innehålla (se Info4 – SLS instruktion om medlemsregister, rev som också bifogas).  
 
Skälet till att ni ska lämna in ert register till SLS är att  

― vi korrekt ska kunna beräkna er avgift till SLS  
― vi korrekt ska kunna beräkna ert mandat i SLS fullmäktige   
― vi ska kunna kontrollera medlemskap i er förening vid ansökan om SLS forskningsanslag och 

deltagande i SLS aktiviteter samt  
― vi ska kunna informera om SLS aktiviteter och verksamhet så att era medlemmar kan nyttja 

dessa.  
 
För att vi ska få en smidig och ytterst säker hantering av era registeruppgifter har SLS under 
sommaren byggt ett webbaserat inrapporteringssystem med en databas där vi enkelt kan göra de 
sammanställningar vi behöver för att räkna ut era avgifter och mandat m.m. En särskilt utsedd 
”administratör” i er förening kommer att få logga in i den här databasen på SLS hemsida och sedan 
importera Excelfilen med era registeruppgifter. En hantering som inte ska ta mer än ett par minuter. 
 
Det finns flera fördelar med databasen vi byggt. En är att det är en plattform där ni, om ni så önskar, 
även kan förlägga ert register för löpande förvaltning och administration. Detta kostar ingenting för 
er del. Ni kommer också att kunna lägga till tjänster såsom avisering till en låg kostnad. En annan 
fördel är att SLS byggt in en funktion som gör det möjligt för oss att samköra uppgifter för att se 
antal/andel läkare i respektive medlemsförening som är med i fler än en förening. Det är en uppgift 
som respektive förening har svårt att få fram och som vi behöver för att korrekt kunna bestämma 
föreningens årsavgift till SLS.      
 
Vi kommer snart att gå ut med mer detaljerad information om inrapporteringssystemet och 
inloggningsuppgifter. Observera att ni inte ska lämna in ert register till SLS innan ni har fått dessa 
uppgifter.  
 
Särskilt om avgiften  
Som vi tidigare informerat beräknas föreningens årsavgift till SLS 2021 utifrån en schablon om 140 kr 
per läkarmedlem i föreningen. Dock differentieras schablonavgiften till hälften (70 kr) om 
läkarmedlemmen är pensionerad eller AT-läkare samt om medlemmen är med i två eller flera 
medlemsföreningar. Hedersmedlemmar ingår inte alls i beräkningsunderlaget.  
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Se räkneexempel:  
Årsavgiften till SLS för en medlemsförening med 500 medlemmar – varav 50 är läkare som är med i 
flera medlemsföreningar, 50 pensionerade läkare, 50 AT-läkare, 20 hedersmedlemmar och 30 
medlemmar med annan yrkesbakgrund:  

• (läkare med i flera medlemsföreningar) 50*70 kr = 3 500 kr 
• (pensionerade läkare) 50*70 kr = 3 500 kr 
• (AT-läkare) 50*70 kr = 3 500 kr 
• (hedersmedlemmar) 20*0 kr = 0 kr 
• (annan yrkesbakgrund) 30*0 kr = 0 kr 
• (”vanliga” läkarmedlemmar) 300*140 kr = 42 000 kr 

= 52 500 kr  

 
Det är medlemsföreningens ansvar att meddela uppgifter till SLS så att vi kan beräkna er avgift 
korrekt. Om medlemsföreningen vill ha en lägre avgift bör således även uppgifter som ligger till 
grund för differentiering framgå av registret ni lämnar in (och då även framgå i era stadgar). 
 
Uppgiften om hur många läkarmedlemmar i er förening som är med i flera medlemsföreningar är 
emellertid, som vi beskrivit ovan, något som vi numera kan ta fram i den nya databas vi byggt kring 
inrapporteringen. Ni behöver således inte ta fram den här uppgiften.  
 
Om ni ändå har tagit in uppgifter om hur många läkarmedlemmar i er förening som är med i flera 
medlemsföreningar för att skicka in till oss, vill vi understryka att SLS enbart behöver veta om 
medlem är med i flera medlemsföreningar, dvs. numerären (med i flera medlemsföreningar: Ja eller 
Nej). Utifrån SLS perspektiv räcker det att ni i era medlemsregister har gjort en notering om detta, ni 
behöver inte registrera vilka föreningar det är (en sådan registrering medför att fler personuppgifter 
om era medlemmar registreras). Som ovan nämnts behövs i dagsläget inte ens en sådan notering då 
vi kan samköra registren, vilket är enklast för alla och minimerar personuppgiftshanteringen. 
 
Ni har ett eget personuppgiftsansvar och beslutar själva om er personuppgiftshantering, men SLS 
rekommenderar att ni är försiktiga med att registrera onödiga personuppgifter. Behöver ni inte 
föreningsnamnen i registren för något eget ändamål finns det ingen anledning att registrera dem. 
Som ni säkert vet krävs en laglig grund för all registrering (till exempel avtal som föreligger när det 
tydligt framgår av era stadgar). I de Normalstadgar för medlemsförening som SLS har tagit fram finns 
inget sådant ändamål. Upptäcker ni att ni har registrerat felaktiga personuppgifter rekommenderar vi 
att ni gallrar bort dem snarast. Vid frågor hör av er till SLS kansli på: medlemsforening@sls.se.  
 
Per Johansson 
Kanslichef SLS  
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